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ETIKAI KÓDEX
AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM POLGÁRAI SZÁMÁRA
PREAMBULUM
Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem az úgynevezett "neológ" zsidó hagyományok
szellemében, a mindenkor hatályos törvények és jogszabályi előírások alapján működik, a
magyar és közép-kelet-európai rabbiképzésért, a rabbinikus tudományok, a judaisztika,
valamint a modern humán- és társadalomtudományok zsidó vallási és világi vonatkozásainak
kutatásáért és tanításáért. Az Egyetem a zsidó és az európai hagyományokra épülő minőségi
felsőoktatás és kutatás értékeit és érdekeit szolgálja, küldetése a zsidó és az egyetemes kultúra
és műveltség megőrzése és gyarapítása, a tudomány művelése, a tudományos ismeretek átadása.
E cél megvalósítása érdekében az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem elvárja valamennyi
egyetemi polgárától, hogy minden oktatási, kutatási, kulturális és közéleti tevékenysége során
tartsa kötelezőnek a zsidó vallás „neológ” hagyományait és a másik ember tiszteletének elvét.
Akik az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemen tanulnak, oktatnak, kutatnak, dolgoznak, nem
csupán a magas színvonalú szakmai munka követelményének kell, hogy eleget tegyenek,
hanem az ország és az egyetemes zsidóság egyik meghatározó szellemi műhelyének, normaadó
közösségének is a tagjai. Ezért velük szemben az Egyetem magas szintű erkölcsi elvárásokat
támaszt, amelyek a zsidó vallás és az alapvető emberi értékek védelmén és tiszteletén alapulnak.
Mindezek jegyében az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem legfőbb döntéshozó testülete, az
Egyetemi Tanács az alábbi Etikai Kódexet alkotta:
A KÓDEX HATÁLYA
1. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Etikai Kódexe (a továbbiakban Kódex) minden
egyetemi polgárra vonatkozik. A Kódex alkalmazásában egyetemi polgár:
a) jogviszonyuk alapján az Egyetem oktatói, kutatói és más egyéb (alkalmazotti-, igazgatási,
gazdasági-, műszaki-, ügyviteli- és fizikai állományú) dolgozói;
b) hallgatói jogviszonyuk alapján az Egyetem hallgatói;
c) egyetemi tevékenységük alapján a „Professor Emeritusok/Emeriták", az egyetemi
magántanárok, a címzetes egyetemi- és főiskolai tanárok, címzetes egyetemi- és főiskolai
docensek.
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d) az Egyetem választói és szavazati jog nélküli polgárainak tekinti tiszteletbeli és meghívott
professzorait, előadóit, valamint az Egyetemen óraadóként foglalkoztatott oktatókat és
kutatókat.
2. A Kódex hatálya kiterjed az egyetemi polgárok egyetemi tevékenységére, továbbá azokra az
Egyetemen kívüli magatartásokra, melyek kihatnak az Egyetem társadalmi megítélésére,
hírnevére.
3. A Kódex hatálya kiterjed azon cselekményekre, magatartásokra is, amelyekhez jogszabályvagy egyetemi szabályzat hátrányos jogkövetkezményt fűz, azonban önmagukban is a jelen
Kódexben meghatározott etikai vétséget valósítanak meg.
ETIKAI KÖVETELMÉNYEK
4. Az Egyetem elkötelezett
- a véleménynyilvánítás, a tanulás, az oktatás, a kutatás szabadsága;
- az emberi méltóság tisztelete, az egyenlő bánásmód követelményének betartása, a hátrányos
megkülönböztetés tilalma iránt.
5. Az Egyetem elvárja minden polgárától,
- hogy tartózkodjanak az OR-ZSE tekintélyének, jóhírének csorbításától, és törekedjenek az
Egyetem tekintélyének gyarapítására;
- az Etikai Kódexben megfogalmazott alapvető értékek tiszteletben tartását az egyetemen kívüli
nyilvánosságban folytatott tevékenység során;
-

a

hiteles,

tárgyszerű

és

szakszerű

tájékoztatást

a

publikációkban

és

egyéb

megnyilatkozásokban az Egyetemről, az Egyetemen folyó oktatásról és kutatásról, az
Egyetemen belüli viszonyokról;
- a tisztességtelen illetve jogtalan előnyök visszautasítását.
6. Az Egyetem elvárja oktatóitól
- a vizsgák tisztaságának betartását;
- a tisztességes vizsgáztatás követelményének teljesítését, beleértve a vizsgáztató tartózkodását
a pozíciójával való visszaéléstől.
7. Az Egyetem elvárja
- a szerzői jog tanulmányi kötelezettségek teljesítése során történő tiszteletben tartását;
- közös tudományos munka, kutatás esetén az egyéni teljesítmények világos megjelenítését;
- ugyanennek érvényesítését a hallgatói, illetve doktorandusz közreműködéssel folyó közös
kutatásban;
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- az egyetemen, az egyetem eszközeivel, illetve forrásaival elért kutatási eredmények
megjelentetésekor az egyetem nevének feltüntetését;
- valamint azt, hogy közlemények, pályázatok bírálata esetén a bíráló betartsa az
összeférhetetlenségi és titoktartási követelményeket.
8. Az Egyetem a tudományos, kutató tevékenység során elvárja a tisztesség, megbízhatóság,
objektivitás, nyitottság, elfogulatlanság, felelősség elve szerinti magatartás tanúsítását a
tudományos tevékenység, kutatás megtervezése, megvalósítása, megjelentetése során egyaránt.
9. Az Egyetem elvárja az oktatási, kutatási tevékenység pártpolitikailag semleges végzését.
10. Az Egyetem elvárja
- a döntésekben az összeférhetetlenség szabályainak érvényre juttatását, különös tekintettel a
(párt)politikai tevékenységre, rokoni és gazdasági kapcsolatokra;
- a beosztott munkatársakkal szemben világos követelmények és elvárások megfogalmazását,
munkájuk következetes, pártatlan és igazságos értékelését;
- a szervezeti egységben a beosztott munkatársak szakmai tevékenységének, tudományos
előmenetelének, képzésének, továbbképzésének a szervezeti egység lehetőségeinek megfelelő
támogatását;
- az Egyetem érdekeinek érvényesítésében való elkötelezettséget.
11. Az Egyetem elvárja minden polgárától,
- hogy az egyetemi épületben, az oktatáson és egyetemi rendezvényen a férfiak, fiúk fedett fővel
vegyenek részt;
- hogy kirándulást, konferenciát, egyetemi programot péntek estétől szombat estig ne
szervezzen és ne vegyen azon részt;
- hogy az egyetemi épületben és egyetemi rendezvényen tartsa be a kásrut szabályait.
12. Az Egyetem elítéli, ha bármelyik polgára visszaél vélt vagy valós hatalmi helyzetével, és
tiltja mások ötleteinek, tudományos eredményeinek, szövegeinek forrásmegjelölés nélküli
átvételét és sajátként való feltüntetését.
13. Az Egyetem tiltja az egyetemi infrastruktúrának magánérdekből, üzleti haszonszerzés
céljából ingyenesen történő igénybevételét.
14. Az Egyetem tiltja az egyetemi infrastruktúrának pártpolitikai célra, világnézeti agitációra
történő igénybevételét.
15. Az Egyetem tiltja vezetői beosztás, vezetői testületben való tagság bármilyen személyes
vagy szervezeti előnyszerzésre való kihasználását.
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ETIKAI VÉTSÉG ÉS SZANKCIÓJA
16. Az az egyetemi polgár, aki a jelen Kódexben megfogalmazott elvárásokat szándékosan nem
teljesíti, vagy az abban tiltott cselekményeket, magatartást szándékosan megvalósítja, etikai
vétséget követ el.
17. Az etikai vétség elkövetőjével szemben alkalmazható szankciók:
- személyének, valamint az etikai vétség elkövetése tényének az egyetem honlapján történő
nyilvánosságra hozatala,
- amennyiben a kifogásolt viselkedés súlyossága oly mértékű, az Egyetem kezdeményezheti
vezetői megbízatás visszavonását, a vétséggel összefüggő vagy általában valamennyi testületi
tagságtól való megfosztását, illetve a tagságból meghatározott időtartamra történő kizárását,
hallgató esetében ezen felül fegyelmi eljárást is.
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
Az etikai vétség esetén eljáró testületek:
18. Etikai vétség tárgyában első fokon az etikai bizottság jár el.
19. Az etikai bizottság három tagú. Elnökét és oktató tagját az Egyetemi Tanács választja meg,
egy hallgató tagját a Hallgatói önkormányzat és a doktorandusz önkormányzat együttesen.
20. Másodfokon az etikai testület jár el, amelynek tagjait a rektor javaslatára az Egyetemi
Tanács kéri fel.
21. Az etikai bizottság elvi állásfoglalást adhat ki etikai kérdésekben.
ETIKAI ELJÁRÁS
22. Az Etikai Kódex alapján csak egyetemi polgár indíthat etikai eljárást. Az eljárást a
kifogásolt viselkedésről történő tudomásszerzést követő harmincadik napig, de legfeljebb
annak megvalósulását követő kilencvenedik napig (objektív határidő) lehet megindítani.
23. Az eljárás az etikai bizottság elnökénél írásban kezdeményezhető. A beadványnak
tartalmaznia kell az etikai vétséget megvalósító cselekmény pontos leírását, annak időpontját
vagy időtartamát, a bejelentő tudomásszerzésének időpontját. A beadványhoz csatolni kell a
vétség állítását alátámasztó dokumentumokat is.
24. Az etikai bizottság elnöke a kérelem beérkezését követő 15 napon belül köteles összehívni
az etikai bizottság ülését. Az etikai bizottság ezen az ülésen megvizsgálja, hogy a kérelmet
határidőn belül nyújtották-e be, illetve az alaki követelmények megfelelőségét. Ha a kérelem
elkésett, azt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ha a kérelem alaki követelmények szerint
hiányos, azt 8 napos határidővel hiánypótlás céljából vissza kell adni a kezdeményezőnek azzal
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a figyelmeztetéssel, hogy ha a határidőt elmulasztja, vagy a kérelmét újból hiányosan nyújtja
be, azt a bizottságnak érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania.
25. Amennyiben a kérelmet határidőben nyújtották be, illetve az alaki követelményeknek
megfelel, a bizottság 30 napon belül meghallgatja az eljárás alá vont személyt, illetve,
amennyiben szükségesnek ítéli, az eljárás kezdeményezőjét, és ezt követően, 30 napon belül
meghozza döntését.
26. Az etikai bizottság a konkrét ügyben megállapított, indokolással megalapozott határozatát
írásban közli a kifogásolt viselkedés megvalósítójával és a beadvány benyújtójával. Etikai
vétség megállapítása esetén, amennyiben ennek törvényi feltételei fennállnak, az egyetem
honlapján meghatározott időtartamra nyilvánosságra hozza döntését, és annak indoklását.
27. Amennyiben az etikai eljárás alá vont személy az etikai bizottság határozatával nem ért
egyet, annak felülvizsgálatát a határozat kézhez vételétől számított 15 napon belül a rektorhoz
benyújtott fellebbezésben kérheti.
28. A másodfokú eljárást az etikai testület folytatja le, értelemszerűen az első fokú eljárásnál
alkalmazott szabályok irányadóak.
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
28. Az etikai eljárások során biztosítani kell, hogy a vizsgálati folyamatban résztvevők
személyükben ne legyenek érintettek vagy érdekeltek, és elfogultsággal ne legyenek vádolhatók
(összeférhetetlenség). Amennyiben az akár első, akár másodfokon eljáró etikai bizottság illetve
etikai testület valamely tagjával szemben összeférhetetlenség áll fenn, az adott ügyben nem
járhat el. Ebben az esetben helyette új tagot kell választania az Egyetemi Tanácsnak.
29. Amennyiben az összeférhetetlenség a póttaggal szemben is fennáll, vagy az egész
bizottsággal szemben áll fenn, akkor a rektor által jelölt, és az Egyetemi Tanács által
megválasztott új etikai bizottság jár el.

_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
Dr. Schöner Alfréd
rektor
Budapest, 2017.10.28.

